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ВСТУП

Землеробство – стародавня і дуже складна сфера людської діяль-
ності. Воно формувалось тисячоліттями, змінивши збиральний спосіб
здобуття харчових засобів існування людства на осілий з відтворенням
продукції агротехнологією хліборобства (рільництва).

Земля, точніше її верхній родючий шар, є основою існування та фор-
мування продуктивності сільськогосподарських екосистем біосфери, зок-
рема літосфери, гідросфери і тропосфери. Зв’язки між елементами біос-
фери динамічні і досить усталені. Завдяки їм навколишнє середовище
постійно змінюється в оптимальних межах і досягає рівноваги.

 Землеробство як галузь сільського господарства пов’язане з обробіт-
ком ґрунту для вирощування рослин, тобто з рослинництвом, овочівницт-
вом, садівництвом, ягідництвом і виноградарством. Як навчальний пред-
мет загальне землеробство вивчає способи задоволення вимог до умов
життя рослин шляхом обробітку ґрунту, сівозміни – чергування культур в
основних і проміжних посівах, бур’яни і заходи боротьби з ними. Земле-
робство – це одна з агрономічних наук, яка має свої закони, вивчає зако-
номірності взаємодії грунтів, які обробляють, і культурних рослин під час
вирощування врожаю, ефективні способи обробітку ґрунту, підвищення
родючості ґрунту, його збереження та розширене відтворення.

У процесі вирощування культурних рослин відбувається їх взаємодія
з довкіллям, тому землеробство має тісний зв’язок з усіма науками, зок-
рема з фізикою, хімією, ґрунтознавством, мікробіологією, біохімією, ме-
теорологією, меліорацією, фізіологією рослин, екологією та ін.

У системі народного господарства рільництво відіграє велике зна-
чення у забезпеченні населення продуктами харчування і в постачанні
промисловості необхідної сировини. За оптимального поєднання земле-
робства з тваринництвом відбувається регулювання біологічного колоо-
бігу поживних речовин за схемою: ґрунт-рослина-рослинні рештки і
відходи рослинництва та тваринництва-грунт, що є основою біоло-
гічного і екологічного рільництва.
Сучасне землеробство – наука про найбільш раціональне, економічно

і технологічно обґрунтоване використання землі, формування високородю-

Присвячено 150-річчю Львівського
державного аграрного університету
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чих ґрунтів з оптимальними параметрами для вирощування культурних
рослин як основи одержання постійних і високоякісних врожаїв.
Система землеробства – це комплекс взаємопов’язаних агротехні-

чних, меліоративних і організаційних заходів, спрямованих на ефективне
використання землі, підвищення родючості ґрунту, вирощування високих
й сталих врожаїв сільськогосподарських культур. Вона передбачає це не
лише на орних землях, а й на сіножатях, пасовищах, заболочених землях,
якщо їх можна окультурити. Землеробство і тваринництво є головними
галузями сільського господарства. Господар землі повинен знати суть
системи ведення сільського господарства, яка полягає в науково обґрун-
тованих організаційних, економічних принципах побудови і управління
сільськогосподарського виробництва.

Системи землеробства (сільського господарства) поділяють на: інтен-
сивні – з більшими витратами праці і капіталовкладень; екстенсивні – з
меншими витратами; традиційні – засновані на місцевих традиціях з низь-
ким використанням сервісних служб, (оскільки фермери часто бувають
погано забезпечені знаряддями і механізмами, як правило вони менш інтен-
сивні); конвекційні – така система є похідною від звичайної, вважається
інтенсивною і забезпечує високі врожаї за контрольованого використання
енергетичних ресурсів, є інтегрованою системою землеробства, яка вико-
ристовує більше наукових досягнень.

Основи теорії екологічного землеробства (органічного, біологічного)
закладено в праці А. Говарда (1943) «An Agricultural Тestament» («За-
повіт сільського господаря»), ідея якої – землеробство без викорис-
тання хімічних засобів. Вона втілюється у практику і продовжує поглиб-
люватись у наукових дослідженнях.

Біолого-екологічна система землеробства (сільського господарства)
ґрунтується на безперервному покритті ґрунту рослинним покривом
сівозмін, багаторічними травами і проміжними посівами з метою змен-
шення ерозійних процесів і запобігання загибелі від сонячних променів
мікроорганізмів у верхніх шарах ґрунту. Постійне покриття ґрунту опти-
мально використовує безкоштовну сонячну радіацію для нагромадження
врожаю надземної маси, стерньових і кореневих решток, які, зв’язуючи
ґрунт своїм корінням, зменшують ерозію, покращують фізичні власти-
вості – структуру, водно-повітряний і поживний режими ґрунту (С.В. Бе-
гей, 1992).
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Дослідженнями автора, проведеними в 1952-2004 рр. на Передкар-
патській державній сільськогосподарській дослідній станції, в Інституті
землеробства і тваринництва УААН і Львівському державному аграр-
ному університеті, встановлено, що біологічне і екологічне землеробство
можливе за умов помірного і вологого клімату на досить родючих ґрун-
тах і за наявності у структурі посівних площ основних і проміжних посівів,
тобто у двоурожайних системах сівозмін.  Вони в багаторічних стаціо-
нарних дослідах забезпечили на 10-25% більший вихід кормових оди-
ниць з одиниці сівозмінної площі і на 12-27% вищу забезпеченість кормо-
вої одиниці перетравним протеїном, ніж у звичайної одноурожайної сис-
теми. Це пояснюється більш повним використанням ґрунтово-метеоро-
логічних чинників двоурожайної системи сівозмін. Аналогічно вона зали-
шала в орному шарі ґрунту більше органічних решток і коренів, розкла-
дання яких забезпечило на 0,01-0,09% більше гумусу порівняно з контро-
лем (2,63%). Водночас довша тривалість рослинного ґрунтового покри-
ву і коренева маса забезпечили зменшення актуальної і потенційної забу-
р’яненості та обмежене використання агрохімікатів, ґрунтозахист від
ерозії, покращення екологічного стану довкілля та якість продукції. Рівні
продуктивності органічної і мінеральної систем землеробства практично
однакові. Якість продукції за органічної системи землеробства і захисту
ґрунту є вищою, екологічне довкілля є чистішим порівняно з мінераль-
ною системою господарювання.

Центральною проблемою сучасного рільництва є удосконалення теорії
і практики регулювання родючості ґрунту. Для цього необхідно впровад-
жувати принципи моделювання. За участю ґрунтознавців та агрохіміків
з використанням сучасної методології, інформатики і моніторингу щодо
цих ґрунтів можливо виробляти на сучасній технологічній основі необхід-
ну кількість продукції землеробства і уникати тих протиріч, які створю-
ються сучасним технологічним забезпеченням.

 Підручник «Екологічне землеробство» опрацьовано на підставі змін
і доповнень та розширення розділів посібника І. В. Веселовського та С. В.
Бегея «Ґрунтозахисне землеробство» (К.: Урожай, 1995. – 304 с.).
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